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การคิดวิเคราะห์ เชิงตรรกะ
Analytical Skill for Logical Thinking
วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 ใกล้ BTS สถานีนานา กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

วิทยากร : อาจารย์ สุกจิ ตรียุทธวัฒนา
หลักการและเหตุผล
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ องค์ กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่ มต้ นจากการพัฒนาคน ซึ่ งทาให้ องค์ กรพัฒนาได้ อย่ างยัง่ ยืน
และมัน่ คง คนที่คิดเก่ งอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นคนฉลาด แต่ แท้ จริ งแล้ ว คนที่คิดเก่ งไม่ จาเป็ นต้ องฉลาดก็ย่อมได้ หากมี
มุมมองความคิดวิเคราะห์ ที่เป็ นเหตุและผล หรื อ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ พร้ อมกับมีเทคนิคที่ดีสาหรั บ
ใช้ ในการช่ วยเชิ งคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่ างมีเหตุและผล จะทาให้
มองเห็นภาพความเชื่ อมโยงสอดคล้ องในแต่ ละจุดอย่ างลงตัวแบบสัมพันธ์ กัน มีความถูกต้ อง ถูกทาง และนามาใช้ ต่อ
ยอดในการบริ หารจัดการ และการทางานที่ทาให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ดีได้
ด้ วยการนาไปปรั บใช้ กับการทางาน การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์ ข้อมูล การวางแผนอย่ างมีตรรกะ การแก้ ปัญหา การตัดสิ นใจ เป็ นต้ นที่ เชื่ อมโยงกับผลการ
ปฏิ บัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ ทางธุรกิจขององค์ กรได้
สิ่งทีจ่ ะได้ รับจากการฝึ กอบรม
1.ผู้เข้ าฝึ กอบรมจะเข้ าใจหลักการ เรี ยนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิ งตรรกะได้ เป็ นอย่ างดี
2.สามารถจัดลาดับความสาคัญของสิ่ งที่วิเคราะห์ อย่ างมีเหตุและผล และตรงตามเป้ าหมาย
3.เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการคิ ดและสั มฤทธิ์ ผลได้ โดยการใช้ เครื่ องมือและเทคนิค
ที่สาคัญเพื่อช่ วยคิ ดวิเคราะห์ ปัญหาได้ อย่ างเป็ นตรรกะ
4. ผสมผสานระหว่ างระบบความคิด และการทางาน นามาใช้ แก้ ปัญหาในการทางานได้
ระยะเวลาการฝึ กอบรม : 1 วัน (09.00 – 16.30 น.)
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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หัวข้ อและกิจกรรมการเรี ยนรู้
Module 1 : Fundamental Thinking Factor
*ความหมาย ความสาคัญ และต้ นเหตุของการคิด
*ความเชื่ อมโยงระหว่ างความรู้ ความคิด และความรู้ สึก
*ระบบการคิดของสมอง
*การวิเคราะห์ และผสมผสานระหว่ างการทางาน และระบบความคิด
Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem
Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking
- การคิดวิเคราะห์ นั้นคิดอย่ างไร ?
- สถานการณ์ ใดที่ต้องใช้ การคิดวิเคราะห์
- แนวทางการคิดวิเคราะห์
- การวิเคราะห์ ด้วยข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง
- การวิเคราะห์ ด้วยข้ อมูลที่เป็ นความคิดเห็น และความเชื่ อ
Workshop : Analytical Thinking Skill
Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking
*ความหมาย และระบบการคิ ดเชิ งตรรกะ
*ลักษณะการใช้ เหตุและผล
*ลักษณะของภาษาข้ อความที่ใช้ แสดงเหตุและผล (ข้ ออ้ าง และข้ อสรุ ป)
*กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)
*รู ปแบบของการใช้ เหตุผล (นิรนัย , อุปนัย และการใช้ เหตุผลผิด)
Workshop : Logical Thinking Skill
Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools
*ความสัมพันธ์ เชิ งเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)
*เทคนิคการคิ ดหาเหตุผลให้ ถกู ทาง (Right Reasoning Technique)
-แสวงหาความจริ ง (แยกแยะระหว่ างความจริ งกับความเชื่ อ , ข้ อเท็จจริ งกับข้ อคิ ดเห็น)
- แสวงหาเหตุและผล
*เครื่ องมือที่นิยมใช้ เพื่อช่ วยในการคิดวิเคราะห์ เชิ งตรรกะ
-Note Diagram , Why-Why Analysis , Relation Diagram , Tree Diagram ,
Matrix Diagram , Arrow Diagram Etc.
Workshop : Tools Sequence in Action *สรุปทบทวน และถาม-ตอบ
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วิธีการและรูปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย 40% , กิจกรรมการเรี ยนรู้ 60%
- แบบทดสอบฝึ กปฏิบัติ (Best in Practice) และกรณี ศึกษา
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึ กปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
- สรุ ป และ ถาม – ตอบคาถาม

ผู้เข้ าฝึ กอบรม
พนักงานในหลายๆหน่ วยงานในองค์ กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิก๊ http://www.hrdzenter.com/

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริ ษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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